
 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
 

 
ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

                                                                                                         

 
                                                                                                                     งานนโยบายและแผน  
                                                                                                             ส านักงานปลัด  อบต.บ้านผ้ึง    



                       

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

************************************* 
 เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 
๒๕๓ ซึ่งก าหนดไว้ว่าในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชน ในท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5  ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบ มาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง จึงขอ
ประกาศผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)                   
ให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   9  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕64 
  
 

      ดาบต ารวจ   
 

                   ( พิทักษ์   ต่อยอด ) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 

                                      

          
 



       

  
 
          

ประกาศ อบต.บ้านผึ้ง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 
              ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
             ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 12 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
              ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านผึ้ง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.บ้านผึ้ง ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ ของอบต.บ้านผึ้ง 
    " การศึกษาก้าวไกล อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เศรษฐกิจสดใส ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เชื่อมมิตรภาพสู่อาเซียน" 
พันธกิจ ของอบต.บ้านผึ้ง 
    ๑. พัฒนาด้านการคมนาคม ถนน และงานโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวก 
    2.พัฒนาด้านแหล่งน้ าภายในต าบลให้มีคุณภาพ และสามารถเป็นแหล่งน้ าในการใช้เพ่ือการเกษตร 
    3. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    4. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ 
    5. พัฒนาด้านสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    6. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
    7. พัฒนาด้านสาธารณสุขให้เป็นต าบลแห่งสุขภาวะที่ดี 
    8. พัฒนาการเมือง และการบริหารสู่ต าบลแห่งธรรมมาภิบาล 
    9. พัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
     
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.บ้านผึ้ง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาด้านสังคม 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  
 การจัดท างบประมาณ 
             ผู้บริหาร อบต.บ้านผึ้ง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
แผนการด าเนินงาน จ านวน 96 โครงการ งบประมาณ 43,735,200 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านการคมนาคม 27 6,403,400.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า - - 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 29 5,759,700.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 2 60,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม 15 1,791,900.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 1 129,600.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 6 310,000.00 

การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 12 29,090,600.00 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 4 190,000.00 

รวม 96 43,735,200.00 
 

 

 

 
 
 
 



 
 
รายละเอียดโครงการในแผนการด าเนินงาน/ข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านผึ้ง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านดอนม่วง หมู่ 9 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ให้
เพียงพอ 

จ านวน 1 แห่ง 

2. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านนา
โพธิ์ หมู่ที่ 12 สาย
ที่ 1 N17.34357 
E104.50267 สาย
ที2่ พิกัด 
N17.34924 
E104.58775 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

สายที่ 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 62.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 248.00 
ตารางเมตร สายที่ 2 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 59.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
236.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

3. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านนามน หมู่ 6 
พิกัด N17.352899 
E104.608707 

147,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-0.50 เมตร 

4. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านผึ้ง 
หมู่ที่ 1 พิกัด 
N17.32208 
E104.63365 

299,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
120.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ 
0.00 - 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย 



5. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านผึ้ง 
หมู่ที่ 15 พิกัด 
N17.31493 
E104.63248 

100,400.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
41.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ 
0.00 - 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 164.00 
ตารางเมตร 

6. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านสุข
เจริญ หมู่ที่ 10 
สายที่ 1 พิกัด 
N17.36128 
E104.60291 สาย
ที2่ พิกัด 
N17.36420 
E104.60081 

299,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

สายที่ 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 27.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร สายที่ 2 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
93.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ 
0.00 - 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 

7. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้าน
น้อยนาค า หมู่ที่ 19 
พิกัด N17.38558 
E104.56042 

147,500.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล.Ø 
0.40X1.00 เมตร จ านวน 
4 จุด 

8. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้าน
นามน หมู่ท่ี 6 พิกัด 
N17.349532 
E104.610016 

147,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
435.00 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 0.60 เมตร 

9. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้านผึ้ง 
หมู่ที่ 2 พิกัด 
N17.31551 E 
104.62045 

299,500.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

สายที่ 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 505.00 เมตร 
สูงโดยเฉลี่ย 0.40 เมตร 
สายที่ 2 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 505.00 เมตร 
สูงโดยเฉลี่ย 0.40 เมตร 
พร้อมวางท่อคสล.Ø 
0.40X1.00 เมตร จ านวน 



4 จุด พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 

10. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้าน
นามน หมู่ท่ี 6 พิกัด 
N17.349532 
E104.610016 

157,500.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความสะ
วกในการสัญจรให้้แก่
ประชาชน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
435.00 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 0.60 เมตร 

11. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้านวัง
กระแส หมู่ที่ 3 
พิกัด N17.29379 
E104.63946 

299,500.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,300.00 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล.Ø 
0.40X1.00 เมตร จ านวน 
2 จุด พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

12. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้าน
หนองเดิ่นพัฒนา 
หมู่ที่ 23 พิกัด 
N17.42590 
E104.61944 

300,100.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,070.00 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล.Ø 
0.40X1.00 เมตร จ านวน 
4 จุด พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

13. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

ก่อสร้างรั้วลวด
หนามรอบศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 
บ้านผึ้ง หมู่ 13 

279,200.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อสร้างรั้วรอบศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 

จ านวน 1 โครงการ 

14. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการติดตั้งป้าย
บอกช่ือหมู่บ้าน 

266,600.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อจัดท าป้ายหมูบ่้าน
ให้ชัดเจน 

จ านวน 46 ป้าย 



15. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้าน
น้อยนาค า หมู่ที่ 19 
พิกัด N17.37319 
E104.57037 

161,200.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
950.00 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล.Ø 
0.40X1.00 เมตร จ านวน 
2 จุด 

16. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. บ้านวัง
กระแส หมู่ที่ 4 
พิกัด N17.29436 
E104.62279 

300,200.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 101.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 408.00 
ตารางเมตร ช่วงที่ 2 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 52.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
208.00 

17. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. บ้านวัง
กระแส หมู่ที่ 16 
พิกัด N17.290477 
E104.621575 

86,900.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
51.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 240.00 ตารางเมตร 

18. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

ปรับปรุงถนน คสล. 
บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ที่ 11 พิกัด 
N17.422796 
E104.565728 

300,800.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
170.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 680.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อ คสล.Ø 
0.40X1.00 เมตร จ านวน 
1 จุดและป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

19. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ที่ 
18 พิกัด 
N17.42204 
E104.55910 

299,600.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
125.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 500.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 



20. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ที่ 
20 พิกัด 
N17.41175 
E104.57651 

299,700.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

พื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

โช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 112.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 448.00 
ตารางเมตร ช่วงที่ 2 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 45.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
180.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

21. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

ปรับปรุงถนน คสล. 
บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ที่ 21 พิกัด 
N14.42350 
E104.56443 

300,400.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
178.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 712.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

22. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ที่ 
22 พิกัด 
N17.42397 
E104.56645 

300,400.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
139.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 695.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย 

23. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าคสล. 
บ้านเทพพนม หมู่ที่ 
14 พิกัด 
N17.34745 
E104.62052 

199,600.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
74.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย
0.40 - 0.50 เมตร 

24. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าคสล. 
บ้านนาโพธ์ิ หมู่ที่ 
17 พิกัด 
N17.337663 
E104.596621 

298,800.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
65.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 
0.30 - 0.35 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย 



ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

25. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าคสล. 
บ้านผึ้ง หมู่ที่ 15 
พิกัด N17.31584 
E104.63151 

199,900.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
44.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 
0.30 - 0.35 เมตร 

26. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าคสล. 
บ้านวังกระแส หมู่
ที่ 16 พิกัด 
N17.289718 
E104.621534 

213,600.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
78.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 
0.40 - 0.50 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย 

27. 
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

ขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านสุขเจริญ หมู่ 
10 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน
เพียงพอ 

1 โครงการ 

28. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

งานวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อเป็นการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
และพัฒนาการใหเ้ด็ก
เล็ก 

4 แห่ง 

29. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
ผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

240,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
ในสังกัด อบต.บ้านผึ้ง 

4 แห่ง 



30. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ 

421 คน 

31. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการทักศน
ศึกษานอกสถานท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เด็กเล็กไดศ้ึกษานอก
สถานท่ี 

421 คน 

32. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

3,130,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ส าหรับ ศพด. ใน
สังกัด อบต.บ้านผึ้ง 

ค่าอาหาร ค่าจดัการเรียน
การสอน 

33. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการที่อ่าน
หนังสือท้องถิ่นรัก
การอ่าน 

15,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนในต าบล
บ้านผึ้งรักการอ่าน 

1 โครงการ 

34. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการดง
สว่างเจรญิวิทย์ใน
โครงการซ่อมศิษย์ 
สอนรัก 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา

เพื่อช่วยซ่อมเสริม
นักเรียนท่ีมีปญัหา
เรียนรูเ้พิ่มเติมในวิชา
คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 

นักเรียนมีความรูเ้พิ่มขึ้น
ร้อยละ 30 



และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

35. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนนามนวิทยา
คาร ในโครงการฝึก
ทักษะอาชีพทาสี 

36,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้สนใจในต าบลบ้าน
ผึ้ง มีทักษะและไดร้ับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
ทักษะช่างปูกระเบื้อง 

นักเรียนในโรงเรียนและ
ผู้สนใจ 

36. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านดอนม่วงใน
โครงการฝึกทักษะ
อาชีพช่างปู
กระเบื้อง 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนและผู้
ที่สนใจ มีประสบการ
เกี่ยวกับอาชีพช่างปู
กระเบื้อง 

นักเรียนและผู้ทีส่นใจ 

37. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านสุขเจริญ ใน
โครงการฝึกทักษะ
ช่างปูกระเบื้อง 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อฝึกอาชีพให้กับ
นักเรียนและ
ประชาชนผู้สนใจ 

นักเรียนและผูส้นใจ 62 
คน 

38. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน
และอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์
ปีใหม่ไทย 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสืบสานงาน
ประเพณ ี

ประชาชนเข้าร่วม 23 
หมู่บ้าน 

39. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านผึ้ง ในโครงการ
ฝึกทักษะอาชีพช่าง
ไฟฟ้าเบื้องต้น 

36,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง

เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้สนใจในต าบลบ้าน
ผึ้งมีทักษะและไดร้ับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ

นักเรียนในโรงเรียนและ
ผู้สนใจ 



การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

ทักษะช่างไฟฟ้า
เบื้องต้น 

40. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านผึ้งวิทยาคม ใน
โครงการสานใยรัก
ครอบครัว 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อเพ่ิมทักษะให้แก่
นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนบา้นผึ้ง
วิทยาคม 

41. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนวัง
กระแสวิทยาคมใน
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

30,300.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการ
สอบo-net ของ
นักเรียนป.6 ม.3 และ 
ม.6 

1 โครงการ 

42. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสืบสานประเพณ ี 1 โครงการ 

43. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อใช้ในการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

1 โครงการ 

44. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีแห่ดาว 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ

เพื่อใช้ในการจัดงาน
ประเพณีบุญแหด่าว 

ประชาชนเข้าร่วมหมู่ 10 
, 6 



วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

45. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมวัน
ส าคัญทางศาสนา 
วันมาฆบูชา 

15,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อใช้ในการจัดงาน
วันส าคัญทางศาสนา 

23 หมู่บ้าน 

46. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน
และอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสืบสนและอนุ
รักษืภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1 โครงการ 

47. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ าเภอ
เมืองนครพนมใน
จัดการงานวันรวม
ชนเผ่า 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ชนเผ่าในอ าเภอเมือง
นครพนม 

จ านวน 1 โครงการ 

48. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ าเภอ
เมืองนครพนม ใน
การจัดท าเรือไฟ
ประเพณีไหลเรือไฟ 

80,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้ชุมชนเล็งเห็น
ความส าคญัของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

1 โครงการ 

49. 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการส่งเสริมวัน
ส าคัญทางศาสนาวิ
สาขบูชา 

15,000.00 
ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง

เพื่อสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

1 โครงการ 



ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

50. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน
และอนุรักษ์
ประเพณีเข้าพรรษา 
(ตามฮตีสิบสอง
ครองสิบสี่) 

20,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

1 โครงการ 

51. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน
และอนุรักษ์
ประเพณีบุญผะ
เหวด(ตามฮีตสิบ
สองครองสิบสี่) 

20,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม 
วิถีชีวิต ประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 

1 โครงการ 

52. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กผึ้ง
หลวง หมู่ที่ 15 
พิกัด N17.318255 
E104.633880 

109,200.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ส
ส าหรับใช้ในการ
ประกอบกิจกรรม 

1 โครงการ 

53. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้าง
เมรุ บ้านดงสว่าง 
หมู่ที่ 7 พิกัด N 
17.402970 
E104.62547 

673,900.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีใน
การประกอบ
ฌาปนกิจของ
ประชาชน 

1 โครงการ 

54. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้าง
เมรุ บ้านเทพพนม 
หมู่ที่ 8 พิกัด 
N17.36529 
E104.62547 

683,300.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีใน
การประกอบ
ฌาปนกิจของ
ประชาชน 

จ านวน 1 แห่ง 



55. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านวังกระแสใน
โครงการทักษะ
อาชีพช่างปูน ปู
กระเบื้อง 

36,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
ฝึกอาชีพให้แก่
นักเรียน 

1 โครงการ 

56. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองปลาดุก
ในโครงการส่งเสรมิ
ทักษะการเรยีนรู้
ด้านดนตรีพื้นเมือง 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียน เด็ก
และเยาวชนด้าน
ดนตรีพื้นเมือง 

จ านวน 1 โครงการ 

57. 
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรต ิ

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมมวงศ์ศานุ
วงค์และเพิ่มจ านวน
พื้นที่ป่าภายในต าบล 

จ านวน 5000 ต้น 

58. 
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการขับเคลื่อน
การเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ.งาน
ฐานมรัพยากร
ท้องถิ่น 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อร่วมสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพฯ 

ในพื้นที่ต าบลบ้านผึ้ง 

59. 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

80,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

จ านวน 230 คน 

60. 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการอบรม
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

80,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมทักษะในการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

จ านวน 230 คน 



61. 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการสงเสริม
อาชีพภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผู้สูงอายุ 

40,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุในต าบลบ้านผึ้ง 

62. 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการเยาวชนจิต
อาสาพัฒนาต าบล
บ้านผึ้ง 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และ
สร้างการรับรู้ในงาน
จิตอาสา จติสาธารณะ 
ให้แก่เด็กและเยาวชน
ได้ตระหนักและส านึก
ในการมีจิตสาธารณะ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน จ านวน 100 
คนและท ากิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 1 
ครั้ง 

63. 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการนัก
ประชาธิปไตยรุ่น
เยาว ์

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้
และด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย ปลูกฝัง
ให้เกิดกับเด็กและ
เยาวชน 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน จ านวน 100 
คน และด าเนินจกรรม
ส่งเสริม 1 ครั้ง 

64. 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการค่ายเด็ก
และเยาวชนคนดี
ต าบลบ้านผึ้ง 

100,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
คุณธรรม จรยิธรรม
และรู้บทบาทหนา้ที ่

เด็กและเยาวชน
ประชาชน ด าเนินจกรรม
ส่งเสริม 1 ครั้ง 

65. 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
การเกษตร 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในด้าน
การเกษตร 

เกษตรในต าบลบ้านผึ้ง 

66. 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการอบรม
อาชีพทางเลือกด้าน
การเกษตร 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในด้าน
การเกษตรและน าไป
ปฏิบัต ิ

เกษตรในต าบลบ้านผึ้ง 

67. 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการ อปท.
ต้นแบบบริหาร
จัดการน้ าตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง
(ธนาคารน้ าใต้ดิน) 

70,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และ
ขยายผลการบริหาร
จัดการน้ าด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดินสู่
ชุมชนโดยยึดหลักการ
มีส่วนร่วมของชุมชน

1 ครั้ง 



(บ้าน,วัด,โรงเรียน)
และเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ธนาคารน้ าใต้
ดินต้นแบบ อปท.
(ภาคอีสานตอนบน) 

68. 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กใน
ครอบครัวยากจน 
เด็กก าพร้า เด็ก
พิการ เด็กที่ด้อย
โอกาสและไร้ที่พ่ึง 

20,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กในครอบครัว
ยากจน เด็กก าพร้า 
เด็กพิการ เด็กที่ด้อย
โอกาสและไร้ที่พ่ึง 

เด็กในพ้ืนท่ีต าบลบ้านผึ้ง 

69. 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการอบรมให้
ความรู้เสรมิสร้าง
ทักษะส าหรับแม่วัน
รุ่น 

30,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการ
สังคม 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ส าหรับแม่วัยรุ่น 

แม่วัยรุ่นในพ้ืนท่ี 

70. 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

ทุนการศึกษา
ส าหรับนักศึกษา
และการใหค้วาม
ช่วยเหลือนักเรยีน 

400,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาและ
การให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีขาดแคลน
ทุนทรัพย์และมคีวาม
ประพฤติด ี

1 โครงการ 

71. 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการพัฒนาทุน
ทางสังคมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืนสู่วิถีชุมชน
ใหม ่

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้ใน
เรื่องของทุนทางสังคม 
สืบค้นทุนทางสังคม 
เก็บรวบรวมข้อมูล 
น าไปสู่การพัฒนาข
และเเป็นฐานข้อมูลใน
การพัฒนาต าบล 

1 โครงการ 

72. 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ า - ห้องครัว 
โรงเรียนผูสู้งอายุ 
ศูนย์บ้านผึ้ง - วัง
กระแส บ้านผึ้ง หมู่ 
15 

414,800.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกส าหรบัผู้ใช้
สถานท่ีในการท า
กิจกรรม 

1 โครงการ 



73. 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์ บ้าน
นาโพธิ์ หมู่ 5 

307,100.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อเป็นสถานท่ีในการ
ท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของหมู่บ้าน 

1 โครงการ 

74. 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้างรั้ว
ลวดหนามรอบ
อาคารยางพารา 
บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ 
10 พิกัด 
N17.373119 
E104.594318 

129,600.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อป้องกันการรุกล้ า 
และแบ่งเขตสถานท่ี
ราชการ 

1 โครงการ 

75. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

150,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ความรู้และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายในต าบลให้กับ
ประชาชน 

23 หมู่บ้าน 

76. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อบรมการก าจดั
ขยะมูลฝอย 

30,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อสร้างจิตส านึก
และให้ประชาชนมี
ความเข้าใจในการ
จัดเก็บขยะที่ถูกต้อง 

115 คน 

77. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการผู้ก่อการดี
ป้องกันเด็กจมน้ า 

30,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อเป็นการให้ความรู้
แก่เด็กและวิธีการ
ช่วยเหลือตัวเอง 

1 โครงการ 



78. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
โรคขาดสาร
ไอโอดีน 

30,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ขาดสารไอโอดีน 

ปะชาชนต าบลบ้านผึ้ง 

79. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมและ
รณรงค์ให้ความรู้ใน
การป้องกัน
โรคตดิต่อและโรค
ระบาด 

40,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในการ
ป้องกันโรคติดต่อและ
โรคระบาด 

1 โครงการ 

80. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการต าบล
สะอาด ปลอดภยั 
ไร้ขยะ 

30,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อด าเนินกิจกรรม 
และโครงการลดขยะ
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการ 

81. 
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร 

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

600,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติราชการ 

จ านวน 90 คน 

82. 
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร 

โครงการด าเนินการ
ตามนโยบายและ
ตามหนังสือสั่งการ
ของรัฐบาล 

100,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อด าเนินการตาม
นโยบายและหนังสือ
สั่งการต่างๆของ
รัฐบาล 

ประชาชน 23 หมู่บ้าน 

83. 
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร 

โครงการเทดิทูน
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
ต่างๆเช่นงานรับ
เสด็จ งานวันเฉลิม

150,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างส านึกรักใน
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

23 หมู่บ้าน 



พระชนมพรรษา 
งานกิจกรรมต่างๆ 

84. 
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท.ระดับอ าเภอ 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นสถานท่ีกลาง
ในการให้บริการและ
ช่วยเหลือประชาชน
ในระดับอ าเภอ 

1 โครงการ 

85. 
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร 

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

80,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้ใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นรับฟังปัญหา
และความต้องการ
ของประชาชนเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

23 หมู่บ้าน 

86. 
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร 

โครงการสร้าง
ส านึกรักถิ่นเกดิเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน บนฐานคติ
วิถีประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์
เป็นองค์พระ
ประมุข 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกใน
ความเป็นเจา้ของ
ท้องถิ่นและความรัก
ต่อสถาบันฯ 

ประชาชน 100 คน 

87. 
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร 

โครงการสร้าง
จิตส านึกในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา
ทุจริตคอี้บชั่น 

25,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพิ้อสร้างจิตส านึกใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงาน ผู้บริหาร ส.
อบต.และประชาชน
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น 

จ านวน 1 ครั้ง 

88. 
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร 

โครงการกีฬาต้าน
ภัยยาเสพตดิ 

450,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมและสร้าง
พลังในการต่อต้านยา
เสพติด 

จ านวน 1 ครั้ง 

89. 
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร 

เงินส ารองจ่ายกรณี
ฉุกเฉินจ าเป็น 

2,500,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินและจ าเป็น
เร่งด่วนในการแกไ้ข

จ านวน 23 หมู่บ้าน 



ส านักงานปลัด 
อบต. 

ปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

90. 
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุแบบ
ขั้นบันได 

18,783,600.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเคราะห์
ผู้สูงอาย ุ

จ านวน 1,652 คน 

91. 
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการคนละ 
800 บาทต่อเดือน 

6,240,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ
ในการด ารงชีพ 

389 คน 

92. 
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ 
คนละ 500 บาทต่อ
เดือน 

102,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือผูต้ิดเชื้อ
เอดส์ในการด ารงชีพ 

13 คน 

93. 
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ป้องกันอัคคีภัย 

1 โครงการ 

94. 
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการรณรงค์
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม ่

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

1 ครั้ง 

95. 
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการรณรงค์
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

96. 
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิต าบล
บ้านผึ้ง 

100,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติต าบลบา้นผึ้ง 

จ านวน 50 คน 



 
 
การด าเนินโครงการ/ใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
                  อบต.บ้านผึ้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2564 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 31 โครงการ จ านวนเงิน 34,685,500 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 18 โครงการ จ านวนเงิน 14,758,308 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านการคมนาคม 13 2,744,600.00 2 308,300.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า     

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 1,338,100.00 3 1,198,900.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม     

การพัฒนาด้านสังคม 3 159,600.00 3 122,400.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว     

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1 29,370.00 1 29,370.00 

การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 8 13,424,188.00 8 13,082,388.00 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 1 16,950.00 1 16,950.00 

รวม 31 17,712,808.00 18 14,758,308.00 

   
 

 
แผนภูมิโครงการที่ลงนามสัญญา 
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แผนภูมิงบประมาณท่ีลงนามสัญญา 

 
 

 
 

แผนภูมิจ านวนโครงการที่เบิกจ่าย 
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แผนภูมิจ านวนงบประมาณท่ีเบิกจ่าย 
 
รายละเอียดโครงการในแผนการด าเนินงาน/ข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านผึ้ง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านดอนม่วง 
หมู่ 9 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 

2. 
การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
นาโพธิ์ หมู่ 12 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 

3. 
การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
นามน หมู่ 6 

147,000.00 147,000.00 0.00 0.00 

4. 
การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ผึ้ง หมู่ 15 

100,400.00 100,400.00 0.00 0.00 
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5. 
การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สุขเจรญิ หมู่ 10 

299,000.00 299,000.00 0.00 0.00 

6. 
การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านน้อยนาค า หมู่ 
19 

147,500.00 147,400.00 147,400.00 100.00 

7. 
การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
นามน หมู่ 6 

147,000.00 147,000.00 0.00 0.00 

8. 
การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ 2 

299,500.00 299,200.00 0.00 300.00 

9. 
การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านนามน หมู่ 6 

157,500.00 157,500.00 0.00 0.00 

10. 
การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านวังกระแส หมู่ 
3 

299,500.00 299,100.00 0.00 400.00 

11. 
การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านน้อยนาค า หมู่ 
19 

161,200.00 160,900.00 160,900.00 300.00 

12. 
การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
วังกระแส หมู่ 4 

300,200.00 300,200.00 0.00 0.00 

13. 
การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
วังกระแส หมู่ 16 

86,900.00 86,900.00 0.00 0.00 

14. 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการทัศนศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000.00 30,000.00 0.00 20,000.00 

15. 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริการ
สถานศึกษา 

3,130,000.00 1,176,900.00 1,176,900.00 1,953,100.00 

16. 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ค่าจัดงานประเพณีแห่
ดาว 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

17. 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมวัน
ส าคัญทางศาสนา
มาฆบูชา 

15,000.00 2,000.00 2,000.00 13,000.00 



18. 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการถมดินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้าน
ผึ้ง บ้านนามน หมู่ 6 

109,200.00 109,200.00 0.00 0.00 

19. การพัฒนาด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส 

80,000.00 29,600.00 29,600.00 50,400.00 

20. การพัฒนาด้านสังคม 
ค่าด าเนินโครงการอบรม
อาชีพประชาชน 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

21. การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการอบรมอาชีพ
ทางเลือกด้านการเกษตร 

50,000.00 50,000.00 12,800.00 0.00 

22. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการต าบลสะอาด 
ปลอดภัย ไร้ขยะ 

30,000.00 29,370.00 29,370.00 630.00 

23. 
การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการด าเนินการตาม
นโยบายและหนังสือสั่ง
การของรัฐบาล 

100,000.00 1,000.00 1,000.00 99,000.00 

24. 
การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการเทดิทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์และการ
จัดงานรัฐพิธีต่างๆ 

150,000.00 12,500.00 12,500.00 137,500.00 

25. 
การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

26. 
การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการกีฬาต้านภัยยา
เสพติด 

450,000.00 449,588.00 169,188.00 412.00 

27. 
การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

ส ารองจ่าย 2,500,000.00 2,495,500.00 2,441,100.00 4,500.00 

28. 
การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 18,783,600.00 8,048,100.00 8,048,100.00 10,735,500.00 

29. 
การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 6,240,000.00 2,338,000.00 2,338,000.00 3,902,000.00 

30. 
การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 102,000.00 49,500.00 42,500.00 52,500.00 

31. 
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

20,000.00 16,950.00 16,950.00 3,050.00 

 

 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
อบต.บ้านผึ้ง เมืองนครพนม จ.นครพนม 

 

 

 
 
                 จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน                    
( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

โครงการในแผนการด าเนินงาน

การด าเนินงาน

การเบกิจ่าย

1

9
6

3
1

1
8

การด า เนินงานตามแผนด า เนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .  2564

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564



 
                การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 
เดือน  ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

 
 

 

จ านวนโครงการในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2564    

จ านวน 96 โครงการ  งบประมาณ 43,735,200.00 บาท 

รายงานสถานการณ์ด าเนินงานรอบ 6 เดือน   

จ านวนโครงการ 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน 31 โครงการ (ร้อยละ 32.30) 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน 18 โครงการ (ร้อยละ 18.75) 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 47  โครงการ (48.96) 

การเบิกจ่าย 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน 17,712,808.00 บาท   (ร้อยละ 40.50) 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน    14,758,308.00 บาท   (ร้อยละ 33.75) 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 11,264,084  บาท  (ร้อยละ 25.76) 
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                       ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.บ้านผึ้ง ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 
                        จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 
 
                                                                     
                                                                                   
                                                                                   (พิทักษ์   ต่อยอด) 
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
 
 
 
 


